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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Ik ben er voor jou
Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze
beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals een
plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als
ze verbonden blijven met God.
Het thema voor volgende week is: Als je bang bent
Johannes 10: 22-39 en 11: 1-44
In de buurt van Jeruzalem is het gevaarlijk voor Jezus en zijn leerlingen; er zijn mensen die hem dood
willen maken. Daarom zijn ze naar een veilige plek gegaan. Maar dan komt het bericht dat Lazarus
ziek is. Zal Jezus bij Lazarus op bezoek gaan, of is dat te gevaarlijk? Na twee dagen gaan ze toch. Bij
het graf van Lazarus gebeurt een wonder.
Lied voor de komende periode: ‘Maak een vrolijk geluid’ Elly en Rikkert
De Kanjertraining
De Kanjerregels gelden voor de hele school. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een
kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van
sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen
handvatten in sociale situaties en wil pestgedrag voorkomen.
De regels zijn:
-We vertrouwen elkaar
-We helpen elkaar
-Niemand speelt de baas
-Niemand lacht uit
-Niemand doet zielig
Het team heeft verschillende trainingen gevolgd om de Kanjertraining te kunnen geven. In alle
groepen wordt de methode gebruikt.
De regel die voor de komende week centraal staat is:
‘We vertrouwen elkaar’.
Welkom
Desi Schottert wordt in april 4 jaar. De komende weken komt ze een paar keer kijken in groep 1. We
wensen je een fijne tijd bij ons op school!
Jarig
Hieronder de jarigen voor de komende periode. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!
8 maart: Tess Bijkerk
11 maart: Sophie Nijenhuis
28 maart: Frits Haselhoff
3 april: Tom Kuilder
11 april: Mart Lamberts
16 april: Desi Schottert
22 april: Tess Alberts
23 april: Dave Bakhuis
29 april: Marel Ekkel

Leerzaam uitje
A.s. vrijdag is het jaarlijks ‘leerzaam uitje’ voor de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8. De kinderen hebben hier vorige week een brief
over meegekregen. De afgelopen jaren zijn we naar de Tweede
Kamer in Den Haag, Nemo in Amsterdam, Beeld en Geluid in
Hilversum en het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Dit jaar
gaan we met de trein naar Amsterdam. We komen aan op het
Centraal Station en lopen
dan naar het Anne
Frankhuis. De kinderen krijgen daar een voorlichting over de
Tweede Wereldoorlog en bezoeken het Anne Frankhuis.
’s Middags gaan we een rondvaart maken door de grachten.
We vertrekken ’s morgens met de trein van 9.16 uur. Rond
19.15 uur zijn we weer terug in Mariënberg. De kinderen uit
de groepen 1 t/m 4 zijn deze dag vrij. Veel plezier allemaal!
Project ‘Europa’
Vorige week maandagmorgen was de opening van het project ‘Europa’. De juffen hadden spullen
meegenomen uit verschillende Europese landen waar ze op vakantie zijn geweest. Daarna kregen de
kinderen muziek te horen uit een Europees land. In het lokaal hingen verschillende vlaggen. Na
overleg in het groepje moest een leerling naar de vlag lopen van het land dat hoort bij de muziek.
Vorige week donderdagmiddag hebben we samen met twee koks
Europese gerechten gekookt. De kinderen uit groep 1/2 hebben
toast met eiersalade gemaakt. In groep 3/4 moesten de kinderen
deeg kneden om Italiaanse pasta te maken. In groep 5/6 hebben
de kinderen Franse quiche gemaakt en in groep 7/8
aardappelsalade met Scandinavische zalm. Morgen komt er een
kunstenares op school. Zij gaat een tekenworkshop geven aan de
kinderen van de groepen 3 t/m 8. A.s. donderdagmiddag bent u
vanaf 13.15 uur van harte welkom bij de afsluiting van het project.

Nieuwe stoelen en tafels
Er komen veel nieuwe kinderen op school. Daar zijn we natuurlijk
erg blij mee! Aangezien we in groep 1/2 te weinig tafels en
stoelen hebben voor het hele schooljaar, zijn er afgelopen
donderdag nieuwe tafels en stoelen voor de kleuters gebracht.
Zoals u ziet zijn de kleuters er blij mee! Ook zijn er nieuwe
instructietafels en bureaus geplaatst in de groepen 1 t/m 8.

Biddag
Woensdag 13 maart is het Biddag. We gaan dan samen met De Schakel naar de kerk in Beerzerveld.
De dienst begint om 8.45 uur. We vertrekken om 8.35 uur. De kinderen moeten dus iets eerder op
school komen. Het thema is: ‘vissen’. Er is kinderoppas aanwezig. Wilt u erop toezien dat uw kind
thuis nog naar het toilet gaat en geen snoep meeneemt?
Ledenavond
Woensdag 20 maart om 20.30 uur is de jaarlijkse ledenavond. In de bijlage
de uitnodiging voor deze avond. Aan het begin van de ledenavond zal
Bureau Halt aanwezig zijn. De kinderen in groep 7/8 hebben dit schooljaar
gastlessen ‘sociale media’ gevolgd. Tijdens deze lessen hebben ze geleerd
hoe je je op het internet moet gedragen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met
sociale media zoals YouTube, Facebook, Twitter en Instagram? Tijdens de
ledenavond zal Bureau Halt een voorlichting ‘mediawijsheid’ geven aan ouders. Er zullen tips gegeven
worden om te praten over veilig gedrag op het internet. We hopen natuurlijk op uw komst!
Het bestuur
Pleinwachtrooster
Maandag
4 maart: Jan Schottert
Dinsdag
5 maart: Thea Coppelmans
Donderdag 7 maart: Janneke Roddenhof
Vrijdag
8 maart: Leerzaam uitje
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

11 maart: Jacqueline v/d Werfhorst
12 maart: Miranda Willems
14 maart: Marijn Willems
15 maart: Margreet Willems

Maandag
18 maart: Mirjam Otten
Dinsdag
19 maart: Jolien Valk
Donderdag 21 maart: Daniella de Bok
Vrijdag
22 maart: Henriette v/d Vegt

Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

4 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Schoolzwemmen gr 3/4
5 mrt: Vergadering activiteitencommissie
Tekenworkshop gr 3 t/m 8
6 mrt: Spel- en Boekenplan
7 mrt: Afsluiting project ‘Europa’
8 mrt: Leerzaam uitje gr 5 t/m 8. Gr 1 t/m 4 is vrij
11 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
13 mrt: Biddag
18 mrt: Week v/d Lentekriebels
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Schoolzwemmen gr 3/4
20 mrt: Spel- en Boekenplan
Ledenavond
21 mrt: Inloop in alle groepen
22 mrt: Maandvoorstelling gr 5/6

